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STROSZEK
Título orixinal Stroszek Dirección e guión Werner Herzog Ano 1977
Duración 108 min. Dirección de fotografía Thomas Mauch Montaxe Beate 
Mainka-Jellinghaus Intérpretes Bruno S., Eva Mattes, Clemens Scheitz, Wilhem von 
Homburg, Burkhard Driest, Clayton Szalpinski Música Chet Atkins e Sonny Terry 
Produción Willi Segler e Werner Herzog Distribuidora Avalon Sinopse Ao saír da 
cadea, Bruno Stroszek, con poucas habilidades e menos expectativas, sobrevive 
coma músico na rúa. Precisamente na rúa coñece a Eva, unha prostituta da que 
se fai amigo. Despois de ser golpeados polo seu chulo, deciden unirse a Scheitz, 
excéntrico veciño de Bruno, canda ao que emigran a Wisconsin, Estados Unidos. 

FEBREIRO 2017
Martes 21 Os canallas | Les Salauds
Claire Denis, Francia, 2013, 100 min.

*TODAS AS SESIÓNS EN VOSE, ÁS 20:30 h NO TEATRO PRINCIPAL DE PONTEVEDRA 

O Cineclube Pontevedra é unha asociación sen ánimo de lucro cuxo funcionamento 
e financiamento depende fundamentalmente das achegas económicas que realizan 
periodicamente as súas socias e socios.

As persoas socias poden escoller entre tres tipos de cotas:
Anual (60 euros);
Trimestral (18 euros);
Prorrogada en cada sesión (2 euros).

Tanto a cota anual coma a trimestral poderase pagar en efectivo en calquera das 
nosas sesións, ou ben mediante domiciliación bancaria ou ingreso na nosa conta de 
Bankia: ES10-2038-4003-8260-0005-9732.

A cota prorrogada farase efectiva en cada sesión á que asistas e o seu aboamento 
darache dereito, coma no caso das cotas anuais e trimestrais, a que, en calidade de 
socia, utilices os materiais do cineclube e teñas voz e voto nas asembleas xerais.

No enderezo web http://cineclubepontevedra.blogspot.com.es/p/faite-socio.html 
poderás atopar un formulario para facer os trámites sen saír da casa.



Os filmes de (estrita ou aparente) ficción de Werner Herzog constrúense xeral-
mente en torno á figura do perdedor. A obra do cineasta alemán está cuberta 
polas a miúdo delirantes andanzas de alucinados fracasados que teiman en lo-
grar un obxectivo que xa desde o comezo saben que non van acadar. Os desafor-
tunados de Herzog non son máis cós herdeiros desencantados dos malogrados 
personaxes de John Huston.  Non hai, en realidade, tanta distancia entre Daniel 
Davrot e Lope de Aguirre, Roy Bean e Fitzcarraldo ou o inxenuo boxeador Tu-
lly e o desherdado Gaspar Hauser. Foron dous os intérpretes que mellor soube-
ron recrear estes personaxes nos filmes de Herzog, se cadra porque eles mesmos 
non deixaban de ser eses caracteres: o esquizofrénico Klaus Kinski, inseparable 
da obra herzogiana (coma Bogart da de Huston) e mais o enigmático Bruno 
S., protagonista do que talvez sexa o mellor traballo do alemán, O enigma de 
Gaspar Hauser (Jeder für sich und Gott gegen alle, 1974).

Descuberto en 1970 por Lutz Eisholz cando exercía de músico ambulante, Bru-
no Schlenstein, fillo dunha prostituta, pasou toda a súa infancia internado nun 
psiquiátrico ata converterse nun inadaptado. Dotado para as artes (a pintura e a 
música), Herzog reparou na súa presenza precisamente nun documental sobre 
músicos ambulantes e converteuno no protagonista da súa recreación histórica 
de Gaspar Hauser. Ante a estraña forza do seu intérprete, o cineasta, fascinado, 
semella, por intres, estar a trazar máis un retrato seu ca un personaxe. Pero se 
neste filme, Herzog debe utilizar a Gaspar Hauser para chegar a Bruno S., na súa 
segunda colaboración decide afastar todas as imposicións da ficción e do relato 
cinematográfico máis ortodoxo e partir do propio actor para construír Stroszek, 
posiblemente o seu filme máis inesperado. O director converte o seu intérprete 
no centro do relato, na propia estrutura do filme, todo se constrúe en torno a el, 
cada plano semella xustificarse a partir de cada nova acción de Bruno S. e dá a 
impresión de que cada xesto, cada mirada pode conducir cara a un terreo ines-
perado. O filme non podería, en definitiva, existir sen o actor.

Stroszek sorprende porque por momentos non parece un traballo de Werner 
Herzog. A súa atmosfera e boa parte dos personaxes (especialmente na súa pri-
meira parte) semellan fuxidos de calquera título de Fassbinder, mesmo visual-
mente falando está lonxe da alucinada imaxinería profundamente romántica 
que podemos atopar en case todos os traballos do realizador. O romantismo, 

nesta ocasión, xorde do intérprete, da súa conmovedoramente asombrosa ac-
tuación, da estrañeza e indefensión que transmite con cada movemento ou pa-
labra. O filme semella construído a partir da futilidade dos momentos máis 
insignificantes e é posuidor dunha particular cadencia rítmica que en ocasións 
semella deterse nos acontecementos máis imperceptibles. Non obstante, a his-
toria de Bruno Stroszek, músico ambulante que acaba de saír da cadea e que en 
compañía de Eva (unha prostituta da que namora) e o xubilado señor Scheitz, 
fuxindo dun Berlín cada vez máis hostil, decide viaxar a Wisconsin na procura 
do soño americano, remata por remitir completamente á esencia puramente 
herzogiana, á idea do soñador que procura a utopía por moi absurda que sexa.

Coido agora que o entrañablemente patético trío encabezado por Stroszek, en 
realidade non está moi lonxe daquel formado por Humphrey Bogart, Walter 
Huston e Tim Holt n’O tesouro de Sierra Madre (The Treasure of the Sierra 
Madre, John Huston, 1948). O seu obxectivo é igualmente ilusorio: chegar a 
ser felices, sexa prosperando no estranxeiro (nun determinado momento Bruno 
laméntase xa que coidaba que axiña se tornaría rico), sexa atopando en México 
un tesouro perdido. Estes son os personaxes que inevitablemente están conde-
nados ao fracaso. A súa forza reside precisamente na emotividade que xorde da 
loita, consciente ou non, contra a súa condición. O soño de Bruno remata tan 
brutalmente coma o de Fred Dobbs, cun frío disparo (que nos leva a un dos 
desenlaces máis enigmáticos da filmografía do realizador). Non obstante, non 
só podemos atopar a Bruno S. en Bruno Stroszek; non é difícil ver detrás do seu 
actor, do seu personaxe, ao propio Werner Herzog, e é que, paradoxicamente, 
a quimérica viaxe cara ao soño americano varios anos despois tamén a ha em-
prender o realizador, cun desenlace, na miña opinión, non demasiado lonxano 
ao de Stroszek. A agonía do que pouco a pouco perde todo, a anguria de quen 
foi un dos grandes realizadores de cine das últimas décadas, aprisionado polo 
delirante sistema de estudios estadounidenses, atrapado en remakes sen sentido 
ou en irregulares producións que o enfrontan a todo un sistema que agora, en 
pleno século xxi, mesmo para os soñadores parece forte e cruel de máis; e é que 
a mirada chea de paz de Herzog figura aos poucos baleirarse, tornándose, coma 
a de B. Stroszek, cada vez máis triste.
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